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CLASSE 2200 - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

IMPTE :  SINDICATO  NACIONAL  DOS  SERVIDORES  FEDERAIS  DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E PROFISSIONAL – SEÇÃO SINDICAL DO IFBA – SINASEFE-
IFBA

IMPDOS :  REITOR  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCACAO  CIENCIA  E 
TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA
DIRETOR DE GESTAO DE PESSOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA
REITOR EM EXERCICIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO 
CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA

D E C I S Ã O

Vistos etc.

O  SINDICATO  NACIONAL  DOS  SERVIDORES  FEDERAIS  DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL – SEÇÃO SINDICAL DO IFBA – SINASEFE-
IFBA impetra  mandado  de  segurança  coletivo  contra  ato  dos  Srs.  REITOR  DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA; 
DIRETOR  DE  GESTAO  DE  PESSOAS  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCACAO 
CIENCIA E  TECNOLOGIA DA BAHIA –  IFBA e  do  REITOR  EM  EXERCICIO  DO 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, 

objetivando,  liminarmente,  que “  a autoridade coatora se abstenha de impor qualquer  

forma de compensação ou de efetuar  qualquer  dedução na folha  de pagamento  dos  

substituídos  (sejam  eles  servidores  técnico  administrativos,  docentes,  integrantes  do  

quadro permanente ou temporário,  inclusive os professores substitutos),  em razão de  

participação na greve, bem como, se for o caso, que seja garantido o restabelecimento  

dos valores descontados em folha de pagamento suplementar”.

Afirma,  para  tanto,  em  síntese,  que:  a)  a  categoria  profissional 

representada  pelo  sindicato-impetrante  deflagrou  o  movimento  paredista  no  dia 

13/04/2015 e retornaram ao trabalho em 30/07/2015; b) a parte impetrada está exigindo a 

compensação  dos  dias  parados  e  o  não  pagamento  dos  salários  se  não  houver  a 

compensação.  Sustenta,  entretanto,  que  esta  exigência  constitui  autêntica  punição, 

violando o art.7º da Lei  7783/89 e atentando contra o exercício legítimo do direito de 

greve, pois deveria ser precedida de acordo ou decisão judicial.  Alega, ainda, que: a) 

como na ação proposta pelo IFBA não foi pleiteada a compensação dos dias parados ou 

mesmo o desconto dos salários, somente lhe resta a alternativa de fazê-lo por via de 

acordo com a entidade sindical; b) é impossível a compensação devido à extrapolação da 

jornada legal, ou seja, de 08 horas diárias, já que não será considerado como serviço 

extraordinário; c) é impossível o desconto salarial dada a natureza alimentar e o art.45 da 

Lei 8112/90 dispõe que somente por imposição legal, mandado judicial ou autorização do 

servidor poderá ser efetuado desconto na remuneração; d) a reposição no turno inverso e 

nos sábados prejudica  os  estudantes e renega os  padrões mínimos de qualidade do 

ensino  e  aprendizagem,  da  pesquisa  e  da  extensão,  consistindo  num  atentado  aos 

princípios  e  fins  da  educação;  e)  as  autoridades  coatoras  não  têm legitimidade  para 

fazerem estas exigências.
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Devidamente intimado para se manifestar sobre o pedido de liminar,  o 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 

apresentou resposta.

2. A concessão de liminar  em Mandado de Segurança pressupõe que 

estejam presentes os requisitos essenciais da plausibilidade da tese jurídica formulada, 

com base na verossimilhança do escorço fático trazido à baila pela parte impetrante, e do 

risco de dano irreversível, ou de difícil reparação, caso se aguarde o trâmite regular da  

ação e o seu deslinde final.

In casu, não vislumbro o fumus boni iuris. 

A  terceira  autoridade  coatora,  após  um  ofício-circular 

nº014/2015/Reitoria/GAB,  informou  aos  servidores,  ora  substituídos,  através  de 

Memorando  Circular  nº01/2015/DPG,  que  “visando  reduzir  o  impacto  dos  dias  não  

trabalhados em decorrência da greve”, há necessidade de compensação, evitando assim 

o desconto dos dias parados. Esclarece, ainda, que a compensação seria diária de 1 

(uma) ou 02 (duas) horas; que a compensação semanal  mínima seria de 5 (cinco) e  

máxima  de  10  (dez)  horas  e  que  não  seria  permitida,  em  nenhuma  hipótese, 

compensação aos domingos.

Entendo,  assim,  que  não  houve,  em  princípio,  nenhuma  ilegalidade. 

Verifica-se que as autoridades coatoras, como gestoras do IFBA, têm legitimidade para 

praticarem o ato questionado e agiram de forma razoável, vez que, ao praticarem o ato 

impugnado, tiveram como objetivo primordial não o desconto dos dias parados e sim a 

compensação desses dias a fim de diminuir os impactos no serviço de um longo período 

de greve. 
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O direito de greve é inquestionável. É um direito constitucional previsto no 

art. 9º da Constituição Federal, que dispõe taxativamente que “é assegurado o direito de  

greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre  

os interesses que devam por meio dele defender.” Entretanto, embora o servidor tenha 

direito de fazer greve, reivindicando melhorias, deve ter a responsabilidade de, após o 

término do movimento paredista, trabalhar para que o serviço seja normalizado. Exigir a 

compensação  não  é  punir  o  servidor  que  aderiu  ao  movimento  grevista,  mas  sim 

preocupar-se com o bom andamento do serviço público prestado. E, evidentemente que 

para que haja esta compensação poderá ser extrapolada a jornada de 08 horas diárias,  

pois do contrário se inviabilizaria qualquer tipo de compensação.

 No caso de servidores públicos não há possibilidade de acordo com a 

entidade  sindical  para  que  haja  a  compensação  dos  dias  parados,  como  entende  a 

impetrante. Não se pode comparar a Administração Pública com uma empresa privada, 

pois  a  primeira  é  regida  pelos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade, 

publicidade e eficiência, não se admitindo negociação com a entidade sindical.

Em relação aos servidores públicos não há ainda uma lei regulamentando 

este direito, conforme determina o art.37, VII da Constituição Federal. No entanto o STF, 

ao julgar o MI 708-DF, sanou a mora legislativa a respeito da regulamentação do direito 

de  greve pelos  servidores  públicos determinando  que,  enquanto  não  seja  editada  lei 

complementar, esse direito deve ser regido pelo disposto na Lei n. 7.783/1989 (Lei Geral  

de Greve). Ocorre que mesmo admitindo a aplicação da Lei nº 7783/89, o próprio STF, em 

precedentes,  tem entendido que a  paralisação dos    servidores  públicos   motivada pela   

greve   implica  consequente  desconto  da  remuneração  relativa  aos  dias  de  falta  ao   

trabalho, procedimento que pode ser levado a cabo pela própria Administração.
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Observe-se, inclusive, que em recente Enunciado Administrativo nº15, de 

25 de agosto  de  2015,  aprovado pelo  Plenário  do  CNJ,  em 04  de  julho  de 2012,  o 

Presidente do STF, Ministro Ricardo Lewandowski, afirmou, in verbis:

 “a paralisação dos servidores do Poder Judiciário por motivo de greve, 

segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Conselho 

Nacional de Justiça, autoriza o desconto da remuneração correspondente 

(Lei 7783/89), facultado ao Tribunal optar pela compensação dos dias não 

trabalhados.

Precedentes: Pedido de Providências 0005713-97.2011.2.00.000, julgado 

em  14  de  fevereiro  de  2012,  Pedidos  de  Providência  0000098-

92.2012.00.000 e 0000096-25.2012.2.00.0000, julgados em 27 de março 

de 2012, Recursos Administrativos nos Pedidos de Providência 0000091-

03.2012.2.00.0000,  0000187-17.2012.2.00.0000,  0000264-

27.2012.2.00.0000 e 0000270-34.2012.2.00.0000, julgados em08 de maio 

de 2012 e Mandado de Injunção 708/DF do STF”.

Vejamos, ainda, a propósito, os seguintes julgados, in verbis:

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  MANDADO  SE  SEGURANÇA.  
SERVIDOR  PÚBLICO.  DIREITO  DE  GREVE.  DESCONTO  DOS  DIAS  NÃO 
TRABALHADOS.  LEGALIDADE.  PRECEDENTES  DO  STF  E  DO  STJ.  
SENTENÇA  REFORMADA.   1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  julgar  os  
mandados de injunção nº 708 e nº 712, estabeleceu que, até a edição de lei  
específica pelo Congresso Nacional, os servidores públicos teriam assegurado o  
direito de greve, na forma regulada pela Lei nº 7.783/89.  2. Contudo, nos dias 
de paralisação, os salários não serão pagos, devendo ser descontados os  
dias não trabalhados, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada  
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justamente  por  atraso  no  pagamento  aos  servidores  públicos  ou  por  
outras situações excepcionais que justifiquem, o que não é o caso.  3. É 
legítimo à Administração Pública descontar os dias parados da remuneração dos  
servidores grevistas. Antes, porém, deve buscar estabelecer critérios para que  
se efetive a compensação das horas não trabalhadas, assegurando-se, assim, o  
pleno exercício do direito de greve dos servidores públicos.  Caso não haja a  
compensação, pode a Administração realizar o desconto dos dias parados.  
Precedentes do STJ.  4. Apelação da União e remessa oficial providas. (AMS 
0002287-90.2008.4.01.3200  /  AM,  Rel.  DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 
LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.543 de 17/07/2015)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GREVE. REMUNERAÇÃO. DESCONTO 
DOS DIAS PARADOS.
ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA 
DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ.  COMPENSAÇÃO  DOS  DIAS  PARADOS.  AUSÊNCIA  DE 
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.  AGRAVO  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.
1.   Encontra-se consolidado nesta Corte Superior  a orientação de que, 
ainda que reconhecida a legalidade de movimento grevista pelo servidor 
público, não há impedimento ao  desconto dos dias parados.

2.    O  acórdão  recorrido  alinha-se  fielmente  à  jurisprudência  desta  Corte, 
atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.

3.   O Tribunal de origem apenas se manifestou acerca da legitimidade do ato 
administrativo que promove o desconto remuneratório em decorrência de greve 
deflagrada  por  servidores,  sem  se  manifestar  acerca  da  possibilidade  de 
compensação  dos  dias  parados,  questão  que  sequer  foi  suscitada  nos 
Embargos  de  Declaração  então  opostos.  Assim,  ante  a  ausência  de 
prequestionamento, incide a Súmula 211 desta Corte.

4.   Agravo Regimental do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER 
JUDICIÁRIO FEDERAL NA BAHIA - SINDJUFE/BA a que se nega provimento. 
(AgRg no AREsp 394.119/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015)
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Ademais,  o Decreto nº 1.480/95 determina que no seu art. 1º, caput, até 

que seja editada a lei complementar prevista no art. 37, VII, da Constituição Federal, as 

faltas decorrentes de participação de servidor público federal estatutário em movimento 

de paralisação de serviços não poderão ser objeto de abono ou cômputo para fins de 

tempo  de  serviço  ou  de  qualquer  vantagem  que  o  tenha  por  base.  E,  estabelece, 

outrossim, parágrafo primeiro, que a chefia imediata do servidor transmitirá ao órgão de 

pessoal respectivo a relação dos servidores cujas faltas se enquadrem na hipótese nela 

prevista, sob pena de exoneração ou dispensa do titular da chefia imediata, sem prejuízo 

do ressarcimento ao Tesouro Nacional dos valores por este despendidos em razão do ato 

comissivo ou omissivo, apurado em regular processo administrativo regular.

Assim, como a  falta decorrente do exercício de direito constitucional  é 

considerada  ausência  justificável,  deve  ser  aplicada  a  norma insculpida  no  parágrafo 

único do artigo 44 da lei nº 8.112/90, que exige a compensação de horários, a critério da 

chefia, para que os dias faltosos sejam considerados como de efetivo exercício.

3. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.

4. Notifiquem-se a autoridades impetradas para que tenham ciência dos 

termos da presente decisão, bem como para que prestem as informações, no prazo 

legal.

Dê-se  ciência  ao  órgão  de  representação  judicial  da  pessoa  jurídica 

interessada,  enviando-lhe  cópia  da  inicial,  sem necessidade  de  envio  de  cópias  dos 

documentos (art. 7º, II, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009).  

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA em 15/09/2015, com base na 
Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 23715163300206.

                                 Pág. 7/8



 

  0  0  2  7  0  5  0  0  5  2  0  1  5  4  0  1  3  3  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

Processo N° 0027050-05.2015.4.01.3300 - 4ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00004.2015.00043300.1.00207/00034

5. Ao final, abra-se vista ao Ministério Público Federal.

6. Intimem-se.

   Salvador (BA), 15 de setembro de 2015

  Cláudia da Costa Tourinho Scarpa
               Juíza Federal 
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